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4e tranche: highlights (Stb. 2015, 337)

Meer vergunningplichtige activiteiten onder algemene regels:

 Vervallen vergunningplicht (van Type C naar Type B)

 Nieuwe voorschriften voor activiteiten

Inbouw besluiten (w.o. Besluit LPG-tankstations), regeling en NeR

Diverse onderwerpen:

 Regels voor mengen afvalstoffen (art. 2.12 Activiteitenbesluit)

 Terugbrengen aantal grote lawaaimakers (Bijlage I, onderdeel D, Bor 

jo. art. 41 Wgh)

 Stroomlijnen van overgangsrecht (uit hfd. 6 Activiteitenbesluit)

 Energiebesparende maatregelen (art. 2.15 Activiteitenbesluit)

 Etc.

*
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Van Type C naar Type B (Bijlage 1 BOR) 

Onder meer:

 Gieterijen (par. 4.5.13)

 Defensie-inrichtingen (par. 3.4.10 (opslag) en 3.8.3 (schieten))

 munitie-QRA

 Fokken, houden of trainen van vogels of zoogdieren (par. 3.8.5)

 Asbestverwijderingsbedrijven (par. 3.4.11)

 Etc.

Vervallen vergunningplicht zonder invoeren nieuwe algemene regels 

(want staan al in Activiteitenbesluit)

 Ziekenhuizen en instellingen voor medisch specialistische zorg 

(Bijlage 1, onderdeel C, cat. 23.3 Bor)
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Van Type C naar Type B (NvT, p. 89-90)



© Allen & Overy 2015

Inbouwen NeR (Afdeling 2.3)

Normstellend deel in afdeling 2.3 ‘Lucht en geur’

 Kern NeR zat al in 2.5 – 2.8; NeR was al BBT-document

 Geldt in beginsel algemeen (voor Type A, B en C)

 IPPC-installaties: BBT-conclusies voorrang  

 Emissie-eisen hfd. 3 en 4 voorrang

 Zeer Zorgwekkende Stoffen eigen regime

 Emissiegrenswaarden per stofklasse en grensmassastroom (art. 2.5)

 Vrijstellingsgrenzen (art. 2.6) 

 Maatwerkvoorschriften (art. 2.7)

 Geurhinder (art. 2.7a)

 Informatief deel: 

Informatiedocument Industriële Emissies (IdIE)
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Zeer Zorgwekkende Stoffen (art. 2.3b – art. 2.4)

Bouwt voort op regime minimalisatieverplichte stoffen NeR (MVP1, 

MVP2 en ERS): zoveel mogelijk voorkomen of tot minimum beperken

 Artikel 57 REACH (SVHCs)

 Vooralsnog beperkt tot Type C (art. 2.4)

 BBT-conclusies gaan voor, maar minimalisatieverplichting altijd van 

toepassing (art. 2.4, lid 2)

 Uitbreiding naar Type B in toekomst (NvT p. 115)

 Emissiegrenswaarden en grensmassastroom (art. 2.5) 

 MTR-niveau van de immissieconcentratie (art. 2.4, lid 5)

 5-jaarlijkse informatieverplichting

 Uitwerking in Activiteitenregeling (lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen 

en maximaal toelaatbaar risiconiveau)

 Maatwerk op informatieverplichting en emissiegrenswaarden
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Inwerkingtreding

 4e tranche: per 1 januari 2016; energiebesparing per 1 december 

2015

 IED geldt direct (o.a. ABRvS 22 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:139 

(Sita))

 Rekening houden met split-view en toekomstige par. 5.1 (ABRvS 13 

augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3009 (Tata Steel))

Tevens wijziging Activiteitenbesluit per 1 januari 2016 (Stb. 2015, 

387): rendementseisen kolencentrales 

 Uitfaseren oude kolengestookte elektriciteitscentrales
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Toepassing van BBT

 In acht nemen in aanmerking komende BBT (art. 2.14, lid 1, Wabo)

Rekening houden met BBT-conclusies en aangewezen BBT-

informatiedocumenten (art. 5.4, lid 1, Bor / art. 9.2 Mor)

Emissiegrenswaarden waarborgen dat emissies onder normale 

bedrijfsomstandigheden niet hoger zijn dan met BBT geassocieerde 

emissieniveaus (art. 5.5, lid 6, Bor)

Bij of krachtens amvb algemene regels ter bescherming van het milieu 

(art. 8.40 WMB)

Zonodig afwijken van Activiteitenbesluit om aan art. 2.14 Wabo te 

voldoen (art. 2.22, lid 5, Wabo)

 Rb.Limburg 2 maart 2015 (ECLI:NL:RBLIM:2015:1650)
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Afwijken van BBT

Strenger: milieukwaliteitseisen (art. 2.14 Wabo) en evt. nationaal BBT-

informatiedocument of algemene regels (Stb. 2012, 552, p. 125)

Minder streng: in specifieke gevallen minder strenge 

emissiegrenswaarden, indien buitensporig hogere kosten in verhouding 

tot de milieuvoordelen, als gevolg van (art. 5.5, lid 7, Bor):

a. geografische ligging van de betrokken inrichting,

b. lokale milieuomstandigheden, of

c. technische kenmerken van de betrokken installatie.
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Afwijken van BBT en algemene regels

 Maatwerkvoorschriften wat betreft luchtemissies (art. 2.7)

 Maatwerkvoorschriften Zeer Zorgwekkende Stoffen: aparte regeling 

(art. 2.4 lid 8)

 Geografische ligging: landschap, klimaat en grondsoort

 Plaatselijke milieuomstandigheden: nabijheid bebouwing (alleen 

reden voor strengere emissienormen)

 Technische kenmerken van de installatie: afwijkend emissiepatroon, 

kosteneffectiviteit, integrale afweging

 Kosteneffectiviteit: zie Bijlage 2 Activiteitenbesluit “Standaard 

berekeningswijze van de kosteneffectiviteit behorend bij art. 2.7”
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Jurisprudentie

Functioneren luchtwassysteem via aanvraag, vergunningvoorschriften, 

algemene regels Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling (ABRvS 13 mei 2015; 

ECLI:NL:RVS:2015:1530)

Geen IPPC-inrichting, toch motiveren waarom niet verdergaande maatregelen 

voorgeschreven conform BREF? (Rb. Limburg 6 augustus 2015, 

ECLI:NL:RBLIM:2015:6691)
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Vragen?

These are presentation slides only.  The information within these slides does not 

constitute definitive advice and should not be used as the basis for giving 

definitive advice without checking the primary sources.

Allen & Overy means Allen & Overy LLP and/or its affiliated undertakings.  The term 

partner is used to refer to a member of Allen & Overy LLP or an employee or 

consultant with equivalent standing and qualifications or an individual with 

equivalent status in one of Allen & Overy LLP’s affiliated undertakings.

jochem.spaans@allenovery.com / 020 – 674 1500


